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Члан 1.
КЛАСИФИКАЦИЈА

Узраст
-

Елита - мушкарци и жене од 19 до 40 година старости

-

Омладинци – дечаци и девојчице од 17 до 18 година старости

-

Јуниори - дечаци и девојчице од 15 до 16 година старости

Старост боксера се одређује на основу године њиховог рођења. На свим
такмичењима за дечаке и девојчице школског и млађег узраста, боксерима се руководи
само на нивоима државног савеза и конфедерације. Распон старости боксера на овим
такмичењима не сме бити већи од 2 године.
Од 1. Јануара 2017. године старост боксера ће бити одређивана на основу датума
њиховог рођења.
Старост боксера ће се, на свим такмичењима проверавати на основу датума пред
први дан такмичења.
Мушки боксери који напуне 18 година могу наступати на свим елитним
такмичењима за мушкарце (АОБ, АПБ и/или WСБ). Овај грејс период траје до 1. јануара
2017.

БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР

2

ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛНИК
Члан 2.
ПОДОБНОСТ

Подобност везана за питања спорта
спорту

Учешће у професионалном боксу или индивидуалном физичком контактном

Било који боксер који склопи уговор, пред-уговор, меморандум о разумевању или
било који други облик договора са ентитетом или појединцем другим од АИБА-е (или
било којим ентитетом који је члан или подружница АИБА-е), а који се односи на будућа
учешћа боксера у професионалном боксу или било ком професионалном појединачном
физичком контактном спорту изузев бокса, неће бити подобан за учешће на било ком АОБ
такмичењу на било ком нивоу укључујући и Олимпијске игре.
Уколико боксер који је претходно наступао на АОБ, АПБ или WСБ такмичењу
наступи на било ком мечу или догађају који организује или промовише било која неАИБА професионална боксерска организација, том боксеру ће бити забрањен наступ на
свим АИБА такмичењима.
Било који боксер који се професионално такмичио у било ком индивидуалном
физичком контактном спорту неће бити подобан за АИБА такмичења на било ком нивоу.
Боксер који се аматерски такмичио у индивидуалном физичком контактном спорту
може наступити на АИБА такмичењима под следећим условима:
Када национални савез жели да региструје аматерског спортисту из било ког другог
индивидуалног физичког контактног спорта као боксера, овај национални савез мора
попунити пријавни образац у Прилогу Б и предати исти АИБА-и на одобрење и
регистрацију, која ће то учинити уз консултацију са АИБА комисијом за техничка питања
и правила. Национални савез може одредити дужи период у зависности од историје
спотисте и околности регистрације. Уколико искрсне проблем по овом питању, случај ће
прегледати АИБА комисија за техничка питања и правила и потом донети коначну
одлуку.
Уколико се спортиста аматер који се пријављује за регистрацију такмичио у другом
индивидуалном физичком контактном спорту:
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Укупно краће од 3 године, овом аматерском спортисти неће бити дозвољено
учешће на АИБА такмичењима државног ранга, укључујући и шампионат државе најмање
годину дана од одобрења регистрације спортисте.
Укупно дуже од 3 године, овом аматерском спортисти неће бити дозвољено
учешће на АИБА такмичењима државног ранга, укључујући и шампионат државе најмање
две године од одобрења регистрације.
Поред тога, тај спортиста се не сме такмичити ни у једном другом индивидуалном
физичком контактном спорту током овог периода.
Подобност везана за медицинска питања
Лекарско уверење
Боксеру неће бити допуштено да наступи на такмичењу уколико тај боксер не
поседује валидан лекарски преглед. Лекарски преглед важи до краја календарске године.
Обично треба бити урадјен у току првог месеца у години. Такмичари који наступају на
Европским И Светским првенствима, као и Олимпијским играма, морају имати лекарски
преглед не старији од три месеца. Лекарски преглед мора бити уредно уписан у
такмичарску књижицу.
Лекар поред ринга мора пре мерења потврдити да је сваки боксер физички
способан за такмичење. Како би мерење прошло без одлагања, Супервизор такмичења
може одлучити да се раније започне лекарски преглед.
При лекарском прегледу, боксер или његови представници морају приложити
Супервизору такмичења сва потребна документа у складу са овим правилима.
Забрањена физичка стања - Боксерима са следећим забрањеним физичким стањима
није допуштено учешће на такмичењима:
Боксерима који носе завој на посекотини, подеротини, расекотини или
подливу на скалпу или лицу укључујуди нос и уши. За случај боксера са подеротином или
расекотином, никакво средство се не сме користити изузев вазелина, колодиона, тромбин
раствора, микро фибралног колагена, гел-пене, сургицела и адреналина 1/1000 или стери
стрип фластера. Коначну одлуку о овоме доноси лекар поред ринга по прегледу боксера
на дан такмичења.
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Боксери морају бити уредно обријани пред лекарски преглед. Браде и бркови нису
дозвољени.
меча.

Никакав пирсинг или стилски додатак телу није допуштено носити током

Боксеру који има уграђено помагало које користи електричну струју или
било какву супстанцу која може изменити телесне функицје неде бити дозвољено да
боксује.
Боксерима је допуштено да носе једино мека контактна сочива. Сва остала
контактна сочива су забрањена.
-

Ако боксер изгуби контактна сочива, следећа правила се примењују:
a) Боксер прихвата да настави и меч се наставља;
b) Боксер не прихвата да настави без контактних сочива, судија у рингу
прекида меч и супарник се проглашава победником техничким
нокаутом.

Нокаут (КО) и технички нокаут (ТКО)
Када је резултат меча нокаут или технички нокаут, лекар поред ринга мора
направити и потписати лекарски извештај о мечу са кога ће се подаци пренети у
канцеларију БСС. Лекарски извештај о мечу мора садржати препоруку о броју дана
мировања као заштитној здравственој мери и лекар поред ринга га мора предати
Супервизору такмичења.

Заштитне здравствене мере
Један нокаут - Боксеру који је нокаутиран ударцима у главу током меча или у
случају да судија у рингу заустави меч услед тога што је боксер примио тешке ударце у
главу, чиме је боксер остављен без одбране или неспособан да настави меч, неће бити
допуштено да учествује у такмичарском боксу или спарингу најмање 30 дана након што је
нокаутиран.
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Два нокаута - Боксеру који је нокаутиран ударцима у главу током меча или у
случају да судија у рингу заустави меч услед тога што је боксер примио тешке ударце у
главу, чиме је боксер остављен без одбране или неспособан да настави меч два пута у
периоду од 90 дана, неће бити допуштено да учествује у такмичарском боксу или
спарингу најмање 90 дана након што је други пут нокаутиран.
Три нокаута - Боксеру који је нокаутиран ударцима у главу током меча или у
случају да судија у рингу заустави меч услед тога што је боксер примио тешке ударце у
главу, чиме је боксер остављен без одбране или неспособан да настави меч три пута у
периоду од 12 месеци, неће бити допуштено да учествује у такмичарском боксу или
спарингу најмање једну (1) годину након што је трећи пут нокаутиран.
Ако се догоди да је боксер нокаутиран или прими тежак ударац у главу чиме је меч
прекинут, лекар поред ринга де констатовати озбиљност контузије и прописати период
трајања лекарске забране:
Ако није дошло до губитка свести, најмање 30 дана.
У случају губитка свести у трајању краћем од једног (1) минута, најмање 90 дана.
У случају губитка свести у трајању дужем од једног (1) минута, најмање 180 дана.
Боксеру који два пута изгуби свест у периоду од три (3) месеца по повратку у
такмичарски бокс после првог губитка свести де се највећа лекарска забрана
удвостручити.
Боксер који изгуби свест три (3) пута у 12 месеци ће бити суспендован најмање
осамнаест (18) месеци почевши од датума тредег губитка свести.
Боксер који је под лекарском забраном не сме тренирати нити спаринговати током
периода забране.
Све мере заштите се такође примењују у случају нокаута и/или контузије приликом
тренинга или било где другде. Тренер се сматра дужним да то пријави канцеларији Савеза.
Ако је боксер нокаутиран после судијске наредбе „брејк“ или „стоп“ и одброји му
се до „десет“ (10), победиће путем дисквалификације али му неће бити допуштено да
настави са боксом на том такмичењу.
Боксери који се враћају боксу по истеку лекарске забране морају поново урадити
неуролошки преглед, где ће им бити дозвољено да наставе да се такмиче.
У случају удараца у тело период мировања или заштитне здравствене мере одређује
лекар поред ринга на прегледу после меча.
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Члан 3.
БОДОВНИ СИСТЕМ
Бодовни систем се примењује у свим мечевима и заснован је на систему по коме
бодовни судија мора доделити највише 10 бодова бољем боксеру.
На такмичењима у оквиру Боксерског савеза Србије један меч обавезно бодују
тројица или петорица судија.
На крају сваке рунде, сваки бодовни судија мора одредити победника те рунде и
доделити победнику десет (10) бодова и девет (9) или мање – а најмање 6 – пораженом
боксеру, у зависности од процене до ког је степена противник поражен у тој рунди. Свака
рунда мора имати проглашеног победника.
За бодовање се користи бод машина, уколико је има, уколико не, бодовање се може
обавити и ручним сабирањем свих рунди. Јавна опомена одузима један или два поена, док
нок даун не одузима ни један поен.
За случај да је збирни резултат свих судија, укључујуди све одбитке (јавне
опомене), изједначен, судије у своје бодовне системе морају унети ко је, по њиховом
мишљењу, победник меча. Једино ће бити замољени да то учине ако:
-

Сва тројица бодују нерешено

-

Двојица бодују нерешено а један да победу једном од боксера

-

Један бодује нерешено а двојица дају победу различитим боксерима

Резултати последње рунде се не смеју објавити или приказати све до после
проглашења победника меча.
У случају да је бодовни систем дефектан, судија у рингу ће тада прикупити листе
са бодовима од свих бодовних судија заједно са именима бодовних судија и предати их
Супервизору такмичења који ће сабирањем прогласити победника.
Одлука судија може бити:
Једногласна одлука по бодовима: тројица (3) бодовни судија одредила су истог
победника, Подељена одлука по бодовима:
Две (2) судије проглашавају једног (1) боксера победником а преостали судија
проглашава другог боксера као победника (2-1)
Две (2) судије проглашавају једног (1) боксера победником а преостали судија
проглашава нерешен резултат (2-0)
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Сваки бодовни судија независно суди о квалитету борбе оба боксера засновано на
следедим критеријумима:
-

Броју квалитетно задатих удараца у циљану област

-

Доминације мечом техничком и тактичком надмоћи

-

Конкурентности

-

Срчаношћу

-

Кршењу правила

Бодовне судије морају примењивати следеде критеријуме при бодовању рунде: 10
према 9 – тесна рунда
10 према 8 – јасно надмоћнији победник

10 према 7 – потпуна надмоћ

10 према 6 – декласиран

Члан 4.
ОДЛУКЕ СУДИЈА
Победа на бодове
На крају меча, победника одређује збирним резултатом бодовних судија и
проглашава се победником меча победом на бодове у складу са бодовним системом, било
једногласном било подељеном одлуком.
Бодовне судије ће бодовати боксере у свакој рунди све до тренутка прекида меча а
боксер који буде водио у бодовима биће, у складу са бодовним системом, проглашен
победником меча победом на бодове. Рунда у којој је меч заустављен ће се бодовати, чак
иако је делимична.
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Уколико дође до ненамерног фаула након почетка прве рунде, борба ће бити
бодована и завршена победом на поене, без обзира што је од старта протекло па макер и
пола минута.
Уколико додје до неке непредвидјене ситуације (нестанак струје, лом ринга и сл),
борба ће бити бодована и завршена победом на поене али само ако се то деси након
почетка друге рунде (и касније).
Уколико се догоди дупли нокаут али само у финалу неког такмичења, борба ће
бити бодована и завршиће се победом на поене.
Победа техничким нокаутом – ТКО
Ако се боксер добровољно преда услед повреде, ако тренер баци пешкир у ринг
или се попење на руб ринга (што не важи у случају да судија у рингу броји) противник де
бити проглашен за победника меча техничким нокаутом.
Ако боксер није у стању да одмах после паузе између рунди настави са боксом,
противник ће бити проглашен за победника меча техничким нокаутом.
Ако је боксер, по мишљењу судије у рингу, декласиран или га противник
претерано туче или погађа јаким ударцима, меч ће бити прекинут а противник проглашен
за победника техничким нокаутом.
Ако боксер није у стању да настави са боксом после нокдауна, противник ће бити
проглашен за победника меча техничким нокаутом.
Ако се боксер не опорави после деведесет (90) секунди, у складу са правилом
везано за ниске ударце, противник ће бити проглашен за победника меча техничким
нокаутом.
Ако је боксер дозвољеним ударцима избачен из ринга, броји му се до 8. Уколико по
томе није у стању да се врати у ринг у оквиру од тридесет (30) секунди без ичије помоћи,
противник ће бити проглашен за победника меча техничким нокаутом.
Ако Супервизор такмичења по савету лекара поред ринга, а по сопственом
нахођењу, одлучи да се меч прекине, судија у рингу ће прекинути меч, а противник де
бити проглашен за победника меча техничким нокаутом.
Победа услед повреде нанете техничким нокаутом – ТКО-И
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Ако боксер, по мишљењу судије у рингу, није способан да настави услед повреда
нанетих дозвољеним ударцима, меч де бити прекинут и противник ће бити проглашен за
победника меча техничким нокаутом услед повреде.
Ако боксер не може да настави меч јер се сам повредио, противник ће бити
проглашен победником техничким нокаутом услед повреде.
Победа дисквалификацијом – ДQ
Ако је боксер дисквалификован због прекршаја или из било ког другог разлога,
противник ће бити проглашен за победника меча путем дисквалификације.
Ако судија у рингу, по сопственом нахођењу, одлучи да је намерни прекршај
узроковао боксеру повреду такву да повређени боксер не може да настави услед те исте
намерне повреде, боксер који је починио прекршај ће бити дисквалификован а повређени
боксер проглашен за победника меча путем дисквалификације.
Трећа опомена за боксера током једног меча повлачи аутоматску дисквалификацију
тог боксера док ће супарнички боксер бити проглашен за победника меча путем
дисквалификације.
Уколико је боксер дисквалификован због неспортског понашања (попут повреде
судије, супервизора, тимског званичника или неког другог), противник ће бити проглашен
за победника путем дисквалификације због неспортског понашања (ДQБ). Боксеру ће
дисциплинска комисија изрећи казну у складу са Дисциплинским правилником.
Победа нокаутом – КО

Ако је боксер у нокдауну и ако није способан да настави са боксом пре него што му
се изброји до десет (10), противник ће бити проглашен за победника меча путем нокаута.
У хитном случају и када судија позове лекара у ринг пре него што му се одброји до
десет (10), противник ће бити проглашен за победника меча путем нокаута.
У случају двоструког нокаута (ДКО), оба боксера губе меч нокаутом (осим ако се
то деси у финалу неког такмичења).
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Победа услед непојављивања - WО
Ако је боксер присутан у рингу у пуној опреми, спреман за бокс и ако се супарник
не појави у рингу по најави и протекне највише један минут од гонга за почетак меча,
судија у рингу ће прогласити присутног боксера победником меча услед непојављивања
противника.
Уколико боксер не прође лекарски преглед или дневно мерење његов противник се
без борбе пласира даље.
У случају да Супервизор такмичења унапред зна да се боксер неће појавити, боксер
који ће бити победник у том дуелу не мора се пети на ринг И та процедура се може
прескочити.
Ни једна медаља неде бити додељена боксеру који није боксовао најмање једанпут
у току целог такмичења.

Непланирано одлагање меча - НЦ
Судија у рингу може прекинути меч услед догађаја који су ван контроле судије и
боксера, попут уништавања ринга, отказа расвете, природних сила и сличних
непредвиђених стања. Под тим околностима, уколико се то деси пре краја прве рунде, меч
се прекида и Супервизор заказује нови термин, по могућству истог дана.
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Члан 5.
ПРЕКРШАЈИ
Врсте прекршаја
ногом;

Ударци испод појаса, држање, саплитање, шутирање и ударање коленом или

Ударци или налети главом, раменом, подлактицом, лактом, гушење
супарника и притискање супарниковог лица руком или лактом, гурање супарникове главе
преко конопаца;
Ударање отвореном рукавицом, унутрашњом страном рукавице, зглобом
или бридом шаке;
бубреге;
конопаца;

Ударање противника у леђа, поготово залеђа врата, у потиљак, као и у
Ударци из окрета;
Ударци приликом држања за конопце или икаква неправедна употреба

-

Наслањање, рвање или бацање у клинчу;

-

Нападање противника који лежи или покушава да устане;

-

Ударање приликом држања или вучења супарника;

Држање или закључавање руке или главе супарника или гурање руке испод
руке супарника;
-

Чучнути испод нивоа појаса супарника;

Потпуно пасивна одбрана покривањем са обе руке, намерним падањем,
трчањем или окретањем леђа како би се избегао ударац;
-

Говор;

-

Не одступити од супарника када је издата наредба за раздвајање;

Покушај ударања супарника одмах пошто је судија издао наредбу за
раздвајање а пре одступања корак уназад;
-

Нападање или агресивно понашање према судији у рингу у било које време;
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Ако боксер не прими исправан ударац а намерно испљуне гуму (штитник за
зубе) обавезно де добити опомену;
Уколико штитник за зубе боксеру испадне по пријему дозвољеног ударца, и
уколико се ово догоди по трећи пут, боксер ће добити обавезно јавну опомену.
-

Пружање предње руке како би се омео видик супарника;

-

Уједање супарника;

-

Лажирање / симулирање.

Члан 6.
НИЗАК УДАРАЦ
Ако се после примљеног ниског ударца боксер коме је нанет ударац не пожали а
ударац није био јак и намеран, судија у рингу мора доделити прекршај али се меч не
прекида.
Ако се после ниског ударца ударени боксер пожали на јачину ударца, судија у
рингу има две (2) опције:
Боксер који је нанео ударац ће истог тренутка бити дисквалификован ако је ударац
био намеран и јак.
Почети да броји до осам (8).
Пошто одброји до осам (8), судија у рингу има две (2) опције:
Ако је ударени боксер способан да настави: судија у рингу ће, ако буде сматрао да
је потребно, дати опомену боксеру који је нанео ударац и меч ће се наставити.
Ако ударени боксер није способан да настави: судија у рингу ће пружити удареном
боксеру највише минут и по да покуша да се опорави.

БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР

13

ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛНИК
Пошто истекне горе поменуто време, судија у рингу има две (2) опције:
Ударени боксер је способан да настави: судија у рингу ће дати опомену боксеру
који је задао ударац и меч ће се наставити.
Ударени боксер није способан да настави: супарник ће бити проглашен
победником меча путем техничког нокаута.

Члан 7.
УПОЗОРЕЊЕ, ОПОМЕНА, ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА
Боксер који не прати упутства судије у рингу, боксује супротно правилима бокса
или прави прекршаје ће, по нахођењу судије у рингу, бити упозорен, опоменут или
дисквалификован. Ако судија у рингу намерава да да јавну опомену боксеру, судија мора
рећи „стоп“ и показати почињен прекршај. Судија у рингу тада мора показати на боксера
који је прекршио правило, на Супервизора такмичења и на сваког од бодовних судија.
Ако судија додели јавну опомену, Супервизор такмичења ће унети ту опомену у
бодовни систем и свака јавна опомена ће умањити укупан резултат боксера у питању за по
један (1) бод. Трећа опомена у једном мечу боксеру повлачи аутоматску
дисквалификацију.
Уколико судија у рингу заустави меч по савету лекара услед повреде или
посекотине коју је боксер задобио ударцом главом или недозвољеним ударцима, судија у
рингу мора дисквалификовати боксера починиоца.
Уколико боксер задобије ударац главом или недозвољени ударац којим се не
изазове повреда или посекотина судија у рингу ће изрећи починиоцу опомену, чиме му се
одузима 1 поен по бодовном судији.
Уколико боксер задобије ударац главом или недозвољени ударац којим се изазове
повреда или посекотина, а лекар допусти да се борба настави, судија у рингу ће изрећи
починиоцу опомену, чиме му се одузимају 2 поена по бодовном судији.
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Ако судија у рингу има икакав разлог да верује да је прекршај који он није видео
почињен, судија у рингу ће консултовати бодовне судије.
У случају да се после меча открије икаква неправилност на бандажима која је по
судијском мишљењу неком боксеру дала предност, тај боксер ће моментално бити
дисквалификован.
Супервизор такмичења има право да упозори, уклони и дисквалификује секунданта
који је прекршио ова правила.
Члан 8.
НОКДАУН
Сматраће се да је боксер у нокдауну дозвољеним ударцем:
Ако боксер као последицу ударца или низа удараца додирне под било
којим делом тела сем стопалима.
-

Ако боксер беспомоћно виси на конопцима после ударца или низа

-

Ако је боксер делимично или потпуно ван конопаца после ударца или

удараца.
низа удараца.

Ако, после снажног ударца, боксер не падне, не виси на конопцима
али је у полусвесном стању и по мишљењу судије у рингу је неспособан да настави меч.

Бројања која прате нокдаун
У случају нокдауна, судија у рингу мора да нареди „стоп“ и потом почне да броји
од један (1) до осам (8) ако је боксер способан да настави; и од један (1) до десет (10) ако
боксер није способан да настави. Судија у рингу ће одбројавати у размацима од једне
секунде између бројева, и шаком ће назначити сваку секунду како би боксер који је у
нокдауну био свестан бројања. Пре него што се изброји „један“, мора проћи једна секунда
између пада боксера и почетка бројања.
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Дужности супарника
Ако је боксер у нокдауну, супарник сместа мора отићи у неутрални угао који
одређује судија у рингу и остати тамо све док му судија у рингу не допусти да напусти тај
угао. Ако супарник не буде поштовао ово, судија у рингу неће бројати све док супарник не
послуша наредбу.
Обавезно бројање до осам
Када је боксер оборен ударцом (нокдаун), меч се не сме наставити пре него што
судија у рингу обави обвезно бројање до осам (8), чак иако је боксер спреман да настави
пре тога или се рунда завршила.
Оба боксера у нокдауну
Ако су оба боксера истовремено у нокдауну, бројање ће се наставити све док је
један од њих на поду.
Обавезна ограничења бројања
По једној рунди је могуде највише три (3) пута бројати до осам (8);
Не постоји ограничење за бројања до осам (8) по мечу код елите у мушкој
конкуренцији;
У Аиба Опен Боxинг такмичењима за жене, младе и јуниоре, највише четири нок
дауна може бити у једном мечу. Код школараца максимум два нок дауна су дозвољена у
мечу. Код пионира један нок даун је уједно и прекид меча.
Боксер избачен из ринга
У случају да је боксер избачен из ринга, тај боксер има тридесет (30) секунди да се врати у
ринг без ичије помоћи. У супротном ће се сматрати да је тај боксер изгубио меч
техничким нокаутом.
Нокаут
Када судија изговори „десет“, меч је завршен а исход меча је нокаут. Судија у
рингу може прекинути бројање ако је по његовом / њеном мишљењу боксеру потребна
хитна лекарска помод.
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Нокдаун на крају рунде
Ако је боксер у нокдауну на крају било које рунде, судија у рингу мора да настави
да броји све док боксер не устане, без обзира на крај рунде.
Ако судија боксеру изброји до десет (10), сматраће се да је тај боксер изгубио меч
нокаутом. Гонг неће спасити боксера.
Други нокдаун без пропратног ударца
Ако се догоди да боксер буде у нокдауну и ако се меч настави после бројања до
осам (8), али боксер поново падне а не прими ударац, судија мора наставити бројање од
осам (8) до десет (10).

ПРАВИЛА ВЕЗАНА ЗА ЗВАНИЧНИКЕ ТАКМИЧЕЊА

Члан 9.
СУДИЈЕ У РИНГУ
На свим АИБА такмичењима, сваки меч мора контролисати судија у рингу. Он ће
бити званични представник у рингу и неде бодовати меч.
Дужности судије су следеће:
Водити рачуна о оба боксера и главна брига је здравље боксера током целог меча.
Постарати се о поштовању свих правила и поштене борбе.
Држати такмичење под контролом у свим етапама.
Спречити да слаб боксер прими сувишне или непотребне ударце. Да употребљава
четири (4) заповедне речи:

време.

-

„Стоп“ када наређује боксерима да престану да боксују;

-

„Бокс“ када наређује боксерима да наставе да боксују;

-

„Брејк“ при раздвајању клинча;

-

„Тајм“ када наређује мериоцу времена и оператеру гонга да зауставе
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Дати боксеру до знања да је прекршио правила пригодним знаковима објашњења,
гласовним командама или гестовима.
Судија може физичким контактом шаком зауставити и прекинути меч или
раздвојити боксере.
Судија у рингу не сме показати победника тиме што ће му подићи руку или на било
који други начин све до званичне објаве. Када је објављен победник меча, судија у рингу
мора бити у средини ринга и држати по једну руку сваког боксера а потом подићи руку
победника окренут ка главној ТВ камери.
Када је судија у рингу дисквалификовао боксера или прекинуо меч, судија прво
мора обавестити Супервизора такмичења о томе који је боксер дисквалификован и/или
разлог зашто је прекинуо меч. Супервизор би требало да посаветује судију у рингу у
случају да је одлука јасно против АИБА правила.
Судија у рингу може консултовати лекара поред ринга ако је у питању повреда
боксера.
Када судија у рингу позове лекара поред ринга да прегледа боксера, једино судија у
рингу и тај лекар могу бити присутни у рингу или на ободу ринга; међутим, лекар може
затражити додатну помоћ.
Ако се повреда деси и ако судији у рингу није јасан узрок повреде, судија у рингу
мора пратити следеће кораке:
Послати неповређеног боксера у неутрални угао;
Питати лекара поред ринга да ли је повређени боксер способан да настави. Ако
лекар обавести судију да је боксер способан, судија може одлучити да се меч настави;
Ако лекар поред ринга обавести судију да боксер није у стању да настави меч,
судија може одлучити да прекине меч иако није видео прекршај. У овом случају, судија у
рингу мора затражити мишљење сваког од бодовних судија како би се установило да ли су
сви или већина од њих видели било прекршај било исправан ударац по чему ће судија у
рингу донети одлуку.
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Одговорности судије у рингу су следеће:
-

Да у било ком тренутку прекине меч ако сматра да је једностран.

Да у било ком тренутку прекине меч ако је један од боксера повређен
тако да судија у рингу сматра да није способан да настави.
Да у било ком тренутку прекине меч ако сматра да су боксери
неактивни и мањкају такмичарским духом. У том случају судија може дисквалификовати
једног или оба боксера.
Упозорити или опоменути боксера да не прави прекршаје или из
било ког другог разлога у интересу поштеног такмичења, или како би осигурао
поштовање ових правила.
Дисквалификовати боксера који сместа не послуша наредбу судије у
рингу, или се према судији понаша неприкладно или агресивно у било ком тренутку.
прекршај.

Без претходног упозорења, дисквалификовати боксера за озбиљан

Тумачити ова правила докле год су она примењива или релевантна за
меч, донети одлуке и деловати у било којој ситуацији у мечу коју ова правила не
покривају.
Право прегледања боксера

Када боксер уђе у ринг, судија мора утврдити да ли боксер носи опрему прописану
нацртом правила такмичења.
Боксер не може носити на себи никакав други предмет сем одеће за бокс какву
прописују правила такмичења.
У случају да се боксеру одвеже рукавица током меча, судија у рингу мора
зауставити меч како би се то поправило.
Судија у рингу мора проверити бандаже оба боксера.
Судија у рингу мора проверити позиције бодовних судија и лекара поред ринга пре
почетка меча.
Судија у рингу може започети меч тек по одобрењу надзорника такмичења.
БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР

19

ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛНИК
Члан 10.
БОДОВНЕ СУДИЈЕ
У свим АИБА такмичењима сваки меч ће судити три (3) до пет (5) бодовних судија.
Сваки од пет (5) бодовних судија ће заузети место на три (3) стране ринга, као што
је описано у правилима такмичења.
Ни један бодовни судија неће говорити или сигнализирати боксеру, другом судији
или било којој другој особи пре, током и после меча.
Ни један бодовни судија неће напуштати своје место док се резултати не објаве
јавности.
Члан 11.
МЕРИЛАЦ ВРЕМЕНА И ОПЕРАТЕР ГОНГА
Дужности мериоца времена и оператера гонга су следеће:
Главна дужност мериоца времена и оператера гонга је да регулишу
број, трајање рунди и временске размаке између рунди, који морају трајати по један (1)
минут.
рунду гонгом.

Мерилац времена и оператер гонга морају почети и окончати сваку

Десет (10) секунди пре краја сваке рунде, мерилац времена и
оператер гонга морају
-

Сигнализирати да се приближава крај рунде.

Мерилац времена и оператер гонга морају мерити све временске
интервале и судијска бројања сатом или часовником, али смеју само зауставити сат када
судија у рингу каже „тајм“ а наставити мерење на судијску команду „бокс“.
По нокдауну, мерилац времена и оператер гонга морају судији у
рингу давати звучне сигнале за сваку секнуду коју судија изброји док броји
Ако је по крају рунде боксер у нокдауну и судија броји, не сме се
огласити гонг за крај рунде. Гонг се само сме огласити пошто судија у рингу изда команду
„бокс“ чиме се меч наставља.
Мерилац времена и оператер гонга морају мерити време у случају
ниског ударца, губитка свести или кад боксер испадне из ринга.
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Члан 11.
СПИКЕР
Дужности званичног спикера су следеће:
Пре него што меч почне спикер мора најавити врсту меча, тежинску
категорију, трајање меча, имена, националности, тежину и спортски досије сваког боксера,
као и имена свих судија.
рунде.

Спикер мора најавити редни број рунде одмах по почетку сваке

Спикер мора у рингу објавити коначни резултат и победника меча
пошто прими коначни резултат од Супервизора такмичења.
Десет (10) секунди пре почетка сваке рунде спикер мора рашчистити
ринг командом „ринг слободан“, изузев у првој рунди.
Члан 12.
ТРЕНЕРИ / СЕКУНДАНТИ
Подобност
Сваки боксер има право на пратњу до ринга коју чине највише три (3) секунданта,
међутим, само два (2) секунданта се могу попети на платформу ринга а само један (1)
може ући у ринг.
Дужности секунданта су следеће:
Секунданти морају напустити ринг и платформу ринга пре почетка
сваке рунде, и морају уклонити столице, пешкире, кофе итд. са платформе ринга.
Секунданти морају при себи током меча имати пешкир за боксера.
Секундант може назначити одустајање свог боксера бацањем пешкира у ринг ако сматра
да боксер није способан или у стању да настави меч, изузев у случају да судија у рингу
броји.
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Секунданти могу једино користити воду у провидној флаши коју
обезбеђује организациони комитет. У случају посекотине, секунданти могу користити
вазелин, колодион, раствор тромбина, микро фибрални колаген, гел-пену, сургицел и
адреналина 1/1000. Кесе са ледом, помагало за сузбијање отока и штапићи са ватом су
допуштени.
-

Секунданти могу користити торбице не веће од 30цм x 20цм x 20цм.

Забрањене радње
Секундантима није дозвољено да гласно вичу, да аплаудирају
боксеру и/или судији у рингу, да охрабрују или подривају гледаоце речима или знаковима
током меча, подвикују, проузрокују скандал или да ремете такмичење.
Секунданти морају седети пола метра до метар од угла ринга у
простору квадратног облика где је свака страница 2-2.50 метра квадратних. Секундантима
није допуштено да напусте секундантски простор у знак протеста судији у рингу.
Секундантима није допуштено да бацају било какве предмете у ринг
у знак протеста, да шутирају столице или боце са водом или икакво неспортско понашање.
У области ринга је забрањена (али није искључиво ограничена на
даље наведене) употреба било каквог средства комуникације попут мобилних телефона,
воки-токија, паметних телефона, слушалица са микрофоном, краткоталасних радија итд.
Секундантима је забрањено
званичником у службеном простору током меча.

викање/препирка са било

којим

Казне

За прво кршење било ког од горе наведених правила, секунданти добијају
упозорење.
За друго кршење било ког од горе наведених правила, секунданти добијају опомену
и премештени су тик изван области ринга али не ван простора у коме се одржава
такмичење.
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За треће кршење било ког од горе наведених правила, Супервизор такмичења
удаљава секунданте за остатак такмичарског дана.
Уколико су секунданти уклоњени по други пут, биће у потпуности суспендовани са
такмичења.
Члан 13.
РИНГ
Ринг и димензије платна
За сва АИБА такмичења ринг мора бити облика квадрата, странице 6,10 метара,
мерено са унутрашњих страна конопаца.
Платформа се мора пружати 85цм ван линија конопаца са сваке стране, укључујући
додатну дужину платна потребну за затезање и осигуравање.

Висина ринга
Ринг мора бити одигнут 100цм од тла.
Платформа ринга мора бити безбедно конструисана, нивелисана и без икаквих
неравнина које могу засметати. Мора имати четири (4) угаона стуба са четири (4) угаоне
облоге како би се спречиле повреде боксера.
начин:

Облоге су распоређене тако да гледају на Супервизора такмичења на следеди

-

ближи леви угао – црвена

-

даљи леви угао – бела

-

даљи десни угао – плава

-

ближи десни угао – бела

БОКСЕРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР

23

ТЕХНИЧКИ ПРАВИЛНИК
Платформа ринга мора бити квадрат странице 7,80 метара.
Конопци морају бити обложени дебелим облогама. Ринг мора имати четири (4)
засебна конопца на свакој страни стубова. Морају бити 4 цм дебела, не рачунајући облогу.
Висине четири (4) конопца морају бити 40 цм, 70 цм, 100 цм и 130 цм, меривши од платна
ринга. Ова четири (4) конопца морају бити спојена на свакој страни ринга, на једнаким
размацима, помоду два (2) парчета материјала (текстуре приближне платну ринга) 3-4 цм
ширине. Та два (2) парчета не смеју клизати по ужадима.
Горња два конопца морају бити добро затегнута. Доња два ужета не морају бити
превише затегнута. Међутим, у сваком случају, судија у рингу и/или Супервизор
такмичења имају право да затегну/опусте конопце по потреби.

Степенице
Ринг мора имати три (3) комплета степеница. Два (2) комплета степеница на
супротним угловима за боксере и секунданте, и један (1) комплет у неутралном углу за
судију у рингу и лекара поред ринга.
Члан 14.
ДОДАТНА ОПРЕМА РИНГА

Наведена додатна опрема ринга је неопходна за све мечеве и мора је обезбедити
организатор најмање два (2) сата пре почетка такмичења.
-

Гонг.

-

Два (2) пластична суда који се могу користити за пљување.

Столице и столови за Супервизора такмичења, лекаре поред ринга,
мериоца времена и оператера гонга, спикера и бодовне судије.
Једна (1) електронска штоперица која одговара захтевима бодовног
система и једна ручна штоперица као испомоћ.
-

Један (1) бодовни систем.
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-

Један (1) микрофон повезан на разглас.

-

Прибор за прву помоћ какав налажу лекарска правила.

-

По једна мала непрозирна пластична кеса у сваком неутралном углу.

-

По три (3) столице за секунданте у сваком углу.
Члан 15.

ШТИТНИК ЗА ЗУБЕ
Боксери морају носити штитнике током целог меча.
Не сме се носити црвени или делимично обојени штитник за зубе.

Члан 16.
ШТИТНИК ЗА ГЕНИТАЛИЈЕ
У свим такмичењима за мушкарце, боксери морају носити коки штитник током
свих мечева. Коки штитник не сме прекривати ни један део тела на који се задају ударци.

Члан 17.
СПЕЦИФИКАЦИЈА РУКАВИЦА
За сва Аиба Опен Боxинг такмичења мушке елите се користе:
Од лаке перо (49кг) до лаке велтер (64кг) морају се користити
рукавице од 10 унци.
Од велтер (69кг) до супертешке (91+кг) морају се користити
рукавице од 12 унци. У свим осталим узрастима у конкуренцији мушкараца и жена
користе се рукавице од 10 унци.

ПРЕДСЕДНИК УОБСС
Драган Игњатовић
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